
Internet vira parque de diversões eletrônico 
 
Os mais velhos não precisam se desesperar e começar com os discursos de que as crianças 
estejam muito precoces e perdendo os bons tempos da ingênua infância. Que o mundo mudou, 
é verdade. A cada dia as tecnologias chegam mais cedo na vida das pessoas. Mas, mesmo 
assim, o foco dos pequenos continua sendo o mesmo. O que eles querem fazer no computador 
é justamente o que os pais de hoje faziam na rua no seu tempo. Eles querem se divertir. 
 
Isso pode ser comprovado ao analisar a quantidade de acessos a sites com jogos infantis. 
Desde 2008, quando foi feita uma pesquisa da Kids Experts com foco na relação das crianças 
com a tecnologia, isso já podia ser percebido. O universo de games online tem os números que 
mais impressionam no estudo: 88% das meninas e 90% , dos meninos apareceram usando a 
rede para jogar, e mais de 60% das crianças consultadas já haviam jogado games multiplayer 
no computador. 
 
De acordo com Eileen Pineiro, diretora de Marketing do Discovery Kids na América Latina, a 
parte de games dos sites é o que mais chama a atenção das crianças. "Identificamos que os 
jogos eram a área de maior interesse das crianças, e os games, em geral, tendem a 
representar aproximadamente 60% mais tráfego do que outras seções em websites", conta. 
 
O acesso à internet pelas crianças tem como objetivos principais o entretenimento e a 
comunicação. Assim, recorrem, por exemplo, a sites de jogos e a ferramentas como 
mensagens instantâneas e e-mail. Não são poucos os "minigeeks" de plantão. Segundo a 
pesquisa, 73% das crianças usam a internet todos (ou quase todos) os dias. Uma prova dessa 
presença mirim na rede foi a marca alcançada pelos sites do Cartoon Network: mais de 5 
milhões de usuários na América Latina. "Os jogos baseados nos nossos programas são, de 
longe, o principal motivo pelo qual as crianças ingressam no site", explica Lionel Zajdweber, 
gerente de produto da área de jogos e conteúdo para celular do Cartoon Network América 
Latina. 
 
POKEMON. Todos os dias, por cerca de 20 ou 30 minutos, Lucas Felipe Soares, de 8 anos, usa 
o computador. Ali, ele joga seu game favorito, o Pokemon Ye-llow. E vai além: entra no Google 
e no Youtube para pesquisar estratégias de como avançar nas fases de seus inúmeros jogos de 
Playstation: Poderoso Chefão, Padrinhos Mágicos... Como dá para perceber, a pouca idade não 
é motivo para desconhecimento tecnológico. Lucas também já sabe o que não deve fazer no 
mundo virtual. Quando perguntado se navegava apenas nas páginas do que procurava e se 
não cucava em links com outros conteúdos, ele esclareceu, sem dúvida alguma: "Não mexo 
nisso não. Quando vejo nome de site que não vai dar em coisa boa, eu fecho na hora". 
 
A maturidade do menino tranqüiliza o pai, Moisés Felipe do Nascimento. O representante 
comercial, de 44 anos, conta que acompanha a navegação do filho na internet. "Eu participo. 
Não acompanho os jogos, mas vejo em que ele está clicando e bloqueio o que for necessário. 
Não dá para bloquear tudo, mas ele obedece muito. É uma troca", garante. 
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